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ر

ی
ی
بیشتی اجازه حضور
حفاظت کرونا را تمدید یمکند :تماشاگران
نوردراین-وستفالن حکم
ی
ورزش را دارند
در رویدادهای
عالئیم واضح برای ورزشهای آماتوری و محدود در نوردراین-وستفالن  /ایالتها با مقررات حضور
ی
ورزش تییم در سطح کشور موافقت کردند
تماشاگران در رویدادهای
ی
منتش کرده است:
دولت یک اعالمیه

سپتامت  ،2020کابینه ی
ایالت تصمیم گرفت حکم حفاظت برای مقابله با ویروس کرونا را تا انتهای
در روز سهشنبه 15
ر
ً
ی
تغیت یات اعمال شده است ،مخصوصا در رابطه با فعالیتهای ورزش :در تمام
روز 30
سپتامت  2020تمدید کند .ر
ر
ی
ی
ی
ن
نوایح تماشاگران بیشتی اجازه دارند در مراکز ورزش حضور پیدا کنند .به عالوه ،با در نظر گرفت چالشهای ویژه
استاتژی ی
درباره رقابتهای تییم که طرفداران زیادی دارند ،ایالتهای فدرال روی یک ی
مشتک درباره حضور تماشاگران
ی
رن
آزمایش اولیه به
همچنت بازیهای بوندسلیگا به توافق رسیدند .مرحله
در رویدادهای ورزشهای تییم در سطح میل و
ن
ی
مدت شش هفته ادامه پیدا خواهد کرد ،در صورت رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشت و پروتکلهای ضدعفوت،
ی
ورزش تییم در سطح میل یمتوانند با حضور تماشاچیان برگزار شوند.
رویدادهای
ی
آرمت الشت« :ما قول دادیم که درباره ر ن
رئیسالوزرا ر ن
ورزش در نوردراین-وستفالن یک
تعیت یشایط برای هزاران باشگاه
ی
تصمیم واضح و رصی ح اتخاذ کنیم .رویدادهای ورزش با حضور و حمایت طرفداران معنا پیدا یمکنند  -این مسئله هم
گتد .به ر ن
همت دلیل برای برقراری
شامل بازیهای بوندسلیگا یمشود و هم ورزشهای آماتوری و محبوب را در بر یم ر
ی
ارتباط با ورزشهای آماتور تالش کردیم تا در این ناحیه به یک راهحل یکدست برای تمام رویدادهای ورزش در سطح
ی
میل دست پیدا کنیم .ما در حال ن
بیشت به
حارص هر دو قانون را رعایت کرده و در نتیجه به شکیل مسئوالنه کیم
ی
عادیسازی وضعیت کمک کنیم .با رعایت پروتکلهای حفاظت در برابر شیوع بیماری و محدود کردن ظرفیتها،
ی
زندگ را در مراکز ی
ی
تدابت
بهداشت،
ورزش خود جاری کنند .بنابراین :پروتکلهای
باشگاهها یمتوانند یک بار دیگر روح
ر
.
پیشگتانه و رویکردهای محتاطانه در اولویت قرار دارند »
ر
ی
ی
سخت را پشت ش گذاشتند .همه از
ورزش آزمون
اخت رقابتهای
وزیر بهداشت کارل-جوزف الئومان« :در ماههای ر
این مسئله آگاه هستیم که ورزشها به خاطر حضور تماشاچیان و در فضای استادیومها به وجود آمدهاند .بسیاری این
موهبت را از دست دادند .به ر ن
همت ترتیب ،واضح است که :حفاظت در برابر این بیماری و در نتیجه حفاظت از
سالمت باید اولویت اصیل باشد .بنابراین ،ما رویکردی احتیاط ر ن
آمت به کار گرفتیم تا یک بار دیگر امکان حضور تعداد
پیشگتی منطقهای و
محدودی از تماشاچیان را فراهم کنیم .با این وجود ،این اتفاق فقط در صورت رعایت برنامههای
ر
ً
ی
پیشگتی از شیوع بیماری امکانپذیر است .این مسئله مطمئنا یک
بهداشت ویژه برای
اطمینان از رعایت پروتکلهای
ر
چالش جدید برای تمام افراد ذینفع خواهد بود .به طور کیل ،تا اینجا به شکیل بسیار خوب با چالشهای پیشآمده
روبرو شدیم .و اطمینان دارم اگر تمام تماشاچیان در محل برگزاری بازی به شکیل منظم و مسئوالنه به تمام
دستورالعملهای ویژه عمل کنند ،در این مرحله هم موفق خواهیم بود».

ن
قوانی جدید برای رویدادهای ورزش
سپتامت  ،2020در صورت رعایت پروتکلهای بهدا ی
پیشگتی از شیوع بیماری ،بیش از 300
شت ویژه برای
از 16
ر
ر
ی
ی
ورزش حضور پیدا کنند .در صورت حضور بیش از 1٫000
تماشایح یمتوانند دوباره در رویدادها یا رقابتهای
ر
ی
ی
ورزش اعمال یمشود .مقررات اعمال
حداکت محدودیت یک سوم ظرفیت استادیوم
تماشایح  -مانند سایر رویدادها-
ی
ی
ن
هات با اندازه
شده برای تعداد نفرات شکتکننده در ورزشهای دارای تماس هم با در نظر گرفت ورزشهای دارای تیم ی
غتعادی ،تمدید یمشوند تا تمام بازیکنان مورد نیاز برای یک ورزش بتوانند در بازی یشکت کنند  -ی
حت اگر تعداد افراد
ر
حارص از  30نفر فراتر برود .بنابراین دولت محیل آنچه هفته گذشته در یک نشست ی
ن
مشتک با نمایندگان اتحادیهها و
ی
ی
ی
ورزش تییم در سطح
آزمایش رویدادهای
ورزش مورد توافق قرار گرفت را به اجرا در یمآورد .برای دوره
باشگاههای
میل ،مقررات ویژهای اعمال یمشود.
توافق ایالتها برای رویدادهای ورزش تییم در سطح میل
ایالتهای فدرال امروز برای صدور اجازه حضور تماشاچیان در بازیهای بوندسلیگا و سایر رقابتهای تییم در سطح
میل ،درباره نکات کلیدی زیر به توافق رسیدند:


ی
ی
بهداشت ،که به عنوان پایه اساش برای صدور مجوز حضور
آزمایش شش هفتهای ،پروتکلهای
در یک دوره
ی
تماشاچیان در رویدادهای ورزش میل عمل یمکنند ،مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.



وضعیت فعیل شیوع بیماری در نظر گرفته شده است .اگر در یک بازه  7روزه تعداد افراد مبتال به بیماری در
ی
ی
ی
بیشت از  35نفر باشد و به
ورزش یمشوند برابر یا
جمعیت که وارد محل برگزاری رویداد
هر  100٫000نفر
ی
تماشایح اجازه حضور در محل برگزاری رویداد را
طور حتم امکان مهار بیماری وجود نداشته باشد ،هیچ
نخواهد داشت.



ر
الزام رعایت فاصله  1.5ی
حداکت جمعیت ن
حارص در محل برگزاری رویداد رعایت شود،
متی باید با کاهش
ن
ر
نوشیدت و
خرویح تسهیل گردد و فروش هرگونه
جریان ورود و خروج تماشاچیان در دربهای ورودی و
ی
مشوبات الکیل ممنوع شود.



استفاده از ماسک برای پوشاندن دهان و ن
نشست بر روی صندیل یا قرار ی ن
ین
گرفت در محل تماشای
بیت تا زمان
ن
بازی اجباری است .در محل برگزاری رویداد باید تهویه هوا به اندازه کاف وجود داشته باشد.



ی
تماشایح به صورت جداگانه برای هر محل ر ن
ی
بیشت از 1٫000
تعیت یمگردد .اگر تعداد تماشاچیان
تعداد مجاز
ر
ی
نفر باشد ،حداکت تعداد مجاز در طول دوره آزمایش شش هفته برابر با  20درصد کل ظرفیت استادیوم یا
سالن خواهد بود.

سپتامت  2020به اجرا در خواهد آمد.
اصالحات انجام شده در حکم ایالت نوردراین-وستفالن از روز چهارشنبه16 ،
ر
ی
منتش خواهد شد.
احکام مرتبط در روز بعد و از طریق www.land.nrw
ی
ایالت به آدرس  www.land.nrwهم در ی
مطبوعات به صورت ی
اینب ینت و از طریق وبسایت دولت ی
دستس قرار دارد.
این بیانیه
اعالمیه حریم خصویص دادههای مربوط به رسانههای اجتمایع

